
  Horários das Missas 
                                        IGREJA MATRIZ  
 
   

        MISSA DOMINICAL 
 
 

                    Sábado: (Vespertina)……………………   19:00      

                   DOMINGO: ……………    9:00 - 11:30 - 19:00  

 

        MISSA FERIAIS   

                  Terça a Sexta: ………………….      9:00 - 19:00 
 

                  Quinta: Adoração do Santíssimo……..    9:30 às 18:00 

                   Confissões: ……... 9:30 às 12:30 e das 18:00 às 19:00 
 

                   Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia)               11:30 
        

     CARTÓRIO (no Centro Paroquial) 

 

                     Quinta-Feira……………………    16:00 às 18:30 
 

                     (Marcação de Casamentos e Baptizados) 

                                                       

                                        http://www.paroquiadomontijo.com  

                 www.facebook.com/paroquiadomontijodivinoespiritosanto 
           

 
 
 
 
 

             PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO                                                                                                      
              Igreja do Afonsoeiro     Quarta e Sexta   ……..…….         18:30 
           Sábado (Vespertina)  ……..         19:00 
                                Domingo ………………….         10:00 

                              Cartório (Sexta-feira)……  19:30 às 20:30 
 

               Igreja dos Pastorinhos   Terça e Quinta   ….……….          18:30 
                                                      Sábado (Vespertina) ………        17:30 
                                                      Domingo . …………………        11:30 

                              Cartório (Quinta-feira)…..  19:30 às 20:30          
 
            

 

           SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA                                          

                DOMINGO  …… …………………………       11:00 - 21:00 
         

                SEMANA    (Segunda a Sexta)…………………….         8:00 
                                     (Sábado)………………………………        9:00 
                 Alto Estanqueiro (Sábado). ………………………..      16:30 

          

              Cartório (Quinta-Feira)  15h30 -18h00 (outros horários com marcação prévia) 
             
 

              PARÓQUIA SÃO JORGE - SARILHOS GRANDES                        

               DOMINGO ……………………………..………….       10:00 
         

               SEMANA   (Quarta e Sexta)……………………….       18:00 
                                      

                                 Cartório (Sexta-Feira) a partir das 18:30 

  Folha Dominical            Montijo, 23 de Setembro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 9, 30-37 

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Gali-

leia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípu-

los, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos ho-

mens, que vão matá-l’O; mas Ele, três dias depois de morto, ressuscitará». 

Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de O 

interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus 

perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?». Eles ficaram calados, por-

que tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. En-

tão, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o pri-

meiro será o último de todos e o servo de todos». E, tomando uma criança, 

colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber uma des-

tas crianças em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me receber não 

Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Escuteiros: Sábado 22, às 15:00 - Inicio das Actividades - Passagens de Secção. 

 Renovação de Promessas na Missa das 19:00. 

CPM: Domingo, 23 - 50º Aniversário - Encontro no Cristo Rei - Almada 

 Sábado 29, às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Turno - 1ª Sessão. 

Dom Manuel Martins: Segunda, 24 - Primeiro Aniversário da morte do I Bispo de 

 Setúbal. Na terça-feira, 25 será assinalada esta data nas Missas das 9:00 e 19:00 

 na Igreja Matriz. 

Vicentinos: Quinta, 27 - S. Vicente de Paulo, Presbítero. 

INFORMAÇÃO “ RECOMEÇAR ” 

Nesta época de recomeços o programa Ecclesia traz-lhe o teste-

munho de quem recomeçou, após umas férias de descanso…  
 

O Padre João Rosa é o novo responsável da Paróquia do Divino 
Espírito Santo, no Montijo, Diocese de Setúbal, um serviço que 

marca o regresso do sacerdote à comunidade onde viveu, após 

aordenação, há quase 17 anos. 
 

“É um desafio novo para alguém que quase, praticamente, 
não tinha a experiência paroquial”,  

 

Após a ordenação sacerdotal, o padre João Rosa viveu um ano na Paróquia do Divino 

Espírito Santo, no Montijo, depois foi para o Seminário de São Paulo, em Almada; 

nos últimos 13 anos dedicou-se à saúde, como capelão do Centro Hospitalar de Setú-

bal. 
“Agora é outra saúde, é outro tratamento, é pastoral paroquial com tudo o que 

envolve; tudo áreas diferentes”, acrescenta. 
 

A “realidade paroquial” é um dos desafios no seu novo serviço, porque o Monti-

jo tem “muitos grupos dos vários movimentos” que é necessário “enquadrar” e 

“criar unidade”. “Parece que há alguma dispersão e é preciso criar fio-

condutor”, sublinhou o padre João Rosa. 
 

“A juventude é o futuro”, realçou, comentando que a diocese tem como tema de 

trabalho ‘os jovens, missão e vocação’ e no próximo biénio vai dedicar-se à ju-

ventude. O sacerdote disse que vai dar “bastante relevo aos jovens”, a quem sempre 

se dedicou “ao longo da vida de padre”. 
 

“É preciso ir à procura deles e mostrar que há um lugar para eles na comunida-

de, e por isso é um desafio”, observa o padre João Rosa, que antes de entrar para o 

seminário, aos 33 anos, foi professor de Geografia. 
 

Na paróquia desde 2 de setembro, o sacerdote explicou que outro olhar a que têm “de 

estar atentos” é o Centro Social Paroquial Padre Manuel Gonçalves. 
 

A receção “foi um banho de multidão” e para além da paróquia na cidade do Monti-

jo, o padre João Rosa assinala que tem “outra pertinho”, a de Sarilhos Grandes. “Até 

me assustei um pouco, vamos ver se a expectativa não falha, foi com muita ale-

gria, grandes expectativas, muita esperança. Foi uma grande festa a receção que 

me fizeram, que a comunidade me fez”, desenvolveu, agradecendo “a todos que 

estiveram envolvidos”. 
 

O padre João Rosa refere que “a melhor preparação” para ser pároco das duas paró-
quias foi usufruir de “um mês completo de férias, um bom descanso”, como lhe 

recomendou o seu bispo. 
 

    Excerto da entrevista dada pelo Padre João Rosa programa ‘Ecclesia’ na Antena 1 

https://paroquiadomontijo.com/

